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Caderno
de Prova

julho

6

6 de julho
das 9 às 12 h
3 h de duração*
30 questões

M03 Técnico em Higiene Dental
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Português

5 questões

Brasil visto por um francês…
E não é que ele tem razão em muita coisa?
Chorei de rir! Não que eu concorde com todos os argumentos. É muito óbvio que a
única experiência desse francês de 29 anos, que mora há um ano em Belo Horizonte, foi
em uma cidade grande. Certamente se tivesse vivido em uma cidade de interior ou nos
longínquos cantos que nem nós brasileiros conhecemos direito sua impressão fosse
muito diferente.
A seguir, o Brasil do ponto de vista do simpático Olivier Teboul, recheado de uma gramática cheia de sotaque e erros de português perdoáveis.
“Aqui são umas das minhas observações, as vezes um pouco exageradas, sobre o Brasil.
Nada sério.
— Aqui no Brasil, tudo se organiza em fila: fila para pagar, fila para pedir, fila para entrar,
fila para sair e fila para esperar a próxima fila. E duas pessoas ja bastam para constituir
uma fila.
— Aqui no Brasil, o ano começa ‘depois do Carnaval’.
— Aqui no Brasil é comum de conhecer alguem, bater um papo, falar ‘a gente se vê,
vamos combinar, ta?’, e nem trocar telefone.
— Aqui no Brasil, o clima é muito bom. Tem bastante sol, não esta frio, todas as condições estão reunidas para poder curtir atividades fora. Porem, os domingos, se quiser
encontrar uma alma viva no meio da tarde, tem que ir pro shopping. As ruas estão as
moscas, mas os shopping estão lotados. Shopping é a coisa mais sem graça do Brasil.
— Aqui no Brasil, as pessoas acham que dirigir mal, ter transito, obras com atraso, corrupção, burocracia, falta de educação, são conceitos especificamente brasileiros. Mas
nunca fui num país onde as pessoas dirigem bem, onde nunca tem transito, onde as
obras terminam na data prevista, onde corrupção é só uma teoria, onde não tem papelada para tudo e onde tudo mundo é bem educado!
— Aqui no Brasil, o povo é muito receptivo. É natural acolher alguem novo no seu grupo
de amigos. Isso faz a maior diferencia do mundo. Obrigado, brasileiros.”
ARANTES, Ceres. Brasil visto por um francês… E não é que ele tem razão em muita coisa?
Disponível em : <http://sonhosemmosaico.wordpress.com/2013/04/16/brasil-visto-por-um-frances-e-nao-e-que-ele-tem-razao-em-muita-coisa/>. Acesso em: 21 abr. 2014. (adaptado)
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1. De acordo com o texto, é correto afirmar que:
a. ( ) Olivier Teboul relata momentos em que sofreu
discriminação por ser francês e não compreender alguns hábitos brasileiros.
b. ( ) segundo Olivier Teboul, no Brasil, basta bater
um papo para que as pessoas tornem-se amigas e passem a visitar umas às outras.
c. ( X ) um estrangeiro que conhece apenas uma
cidade grande do Brasil pode não perceber as
diferenças de hábitos e comportamentos da
população de outras regiões do país.
d. ( ) na opinião da autora do texto, os brasileiros
adoram ir ao shopping, mesmo quando o dia
está bom para ir à praia.
e. ( ) de acordo com Olivier, falta de educação e
corrupção são características tipicamente
brasileiras.

2. Algumas palavras do texto acima não estão escritas
de acordo com as regras de acentuação gráfica do
português.
Considere as afirmativas abaixo.
1. Porém é oxítona e, por isso, deve ser
acentuada.
2. Como a sílaba tônica de alguem é al-, está justificada a ausência do acento no texto acima.
3. A palavra transito, no texto acima, deve ser acentuada, pois é uma proparoxítona.
4. Ja e ta são monossílabos tônicos terminados
em a, por isso devem ser acentuados.
5. País e única seguem a mesma regra de acentuação gráfica: acentuam-se o i e o u tônicos
dos hiatos quando formarem sílabas sozinhas
ou quando vierem seguidos de s.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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3. Considere as afirmativas abaixo.
1. “Aqui são umas das minhas observações, as vezes
um pouco exageradas, sobre o Brasil.” Esta frase,
escrita em português correto, ficaria assim: Aqui
estão algumas das minhas observações, às vezes
um pouco exageradas, sobre o Brasil.
2. No trecho “…se quiser encontrar uma alma viva
no meio da tarde…”, o autor empregou a figura
de linguagem chamada pleonasmo.
3. Na frase “As ruas estão as moscas, mas os shopping estão lotados.”, deve haver ocorrência de
crase.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

4. Sobre redação oficial, considere as afirmativas
abaixo.
1. As comunicações que partem dos órgãos
públicos federais devem ser compreendidas
por todo e qualquer cidadão brasileiro, por
isso, há que evitar o uso de gíria, regionalismos vocabulares ou jargão técnico.
2. Os textos oficiais, por seu caráter impessoal,
por sua finalidade de informar com o máximo
de clareza e concisão, eles requerem o uso
do padrão culto da língua.
3. Há consenso de que o padrão culto é aquele
em que se observam as regras da gramática
formal.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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5. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ).
( ) Os pronomes de tratamento, embora se refiram à segunda pessoa gramatical (à pessoa
com quem se fala, ou a quem se dirige a
comunicação), levam a concordância para
a terceira pessoa.
( ) Os pronomes possessivos referidos a pronomes de tratamento são sempre os da terceira
pessoa: “Vossa Senhoria nomeará seu substituto” (e não “Vossa … vosso…”).
( ) Os pronomes empregados para altas autoridades são: Vossa Eminência para Reitores
de Universidades, Vossa Excelência para o
Presidente da República e Vossa Senhoria para
Senadores.
( ) É correto tratar com o vocativo Senhor os
cargos de Senador, Ministro e Governador.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

a.
b.
c.
d.
e.

10 questões

O(A)                caracteriza-se
por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção
da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o
tratamento, a reabilitação, redução de danos e a
manutenção da saúde.

8. Considerando o disposto no Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Florianópolis, é
proibido ao servidor:
a.
b.
c.
d.

Sistema Único de Saúde
Sistema Federal de Saúde
Política nacional de saúde pública
Rede de Atenção Sanitária
Atenção Básica

( )
( )
(X)
( )

Ser assíduo e pontual ao serviço.
Tratar com urbanidade as pessoas.
Recusar fé a documentos públicos.
Representar contra ilegalidade, omissão ou
abuso de poder.
) Levar ao conhecimento da autoridade competente as irregularidades de que tiver se cientificado em razão do exercício do cargo.

a. (
b.

c.

d.

Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
( )
( )
( )
( )
(X)

180 dias.
6 meses.
2 anos.
5 anos.
10 anos.

9. Conforme disposto na Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, é correto afirmar sobre os serviços privados de assistência à saúde:

6. De acordo com o Anexo I da Portaria no 2.488, de 21
de outubro de 2011:

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

e. (

V–V–F–V
V–F–V–V
V–F–V–F
F–V–V–V
F–V–F–F

Legislação

7. Com base no Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Florianópolis (LC/CMF no 063/2003), a
ação disciplinar, quanto às infrações puníveis com
advertência, prescreverá em:

e.

) A assistência à saúde é vedada, sem exceção,
à participação da iniciativa privada.
( ) A participação complementar dos serviços
privados será autorizada mediante instrumento contratual, observadas, a respeito, as
normas de direito privado.
( ) À prestação de serviços privados de assistência à saúde não se aplicam os princípios éticos
e as normas expedidas pelo órgão de direção
do Sistema Único de Saúde.
( X ) Aos dirigentes de entidades ou serviços privados de assistência à saúde contratados pelo
Poder Público é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único
de Saúde.
( ) É vedada a participação direta ou indireta de
empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, inclusive através de entidades
de cooperação técnica e de financiamento e
empréstimos.
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10. Nos termos da Lei no 8.080/90, que dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes, à direção municipal do
Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

13. Considerando o disposto na Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, o sistema
único de saúde será financiado:

a. ( ) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos
e substâncias de interesse para a saúde.
b. ( X ) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações
e os serviços de saúde e gerir e executar os
serviços públicos de saúde.
c. ( ) Participar das ações de controle e avaliação
das condições e dos ambientes de trabalho.
d. ( ) Participar da definição de normas, critérios e
padrões para o controle das condições e dos
ambientes de trabalho e coordenar a política
de saúde do trabalhador.
e. ( ) O acompanhamento, a avaliação e divulgação
dos indicadores de morbidade e mortalidade
no âmbito da unidade federada.

b.

11. De acordo com a Lei Complementar CMF
063/2003, constituem requisitos básicos para a investidura em cargo público de provimento efetivo ou de
provimento em comissão, exceto:
a. ( ) Aptidão física e mental.
b. ( ) O gozo dos direitos políticos.
c. ( X ) Nível de escolaridade equivalente ao ensino
médio.
d. ( ) Estar em dia no cumprimento das obrigações
eleitorais e do serviço militar obrigatório.
e. ( ) A nacionalidade brasileira, ressalvados os
casos em que a lei expressamente admitir a
nomeação de estrangeiros.

12. De acordo com o Decreto 7.508/11, os serviços de
saúde específicos para o atendimento da pessoa que,
em razão de agravo ou de situação laboral, necessita
de atendimento especial, denominam-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Mapa da Saúde.
Região de Saúde.
Rede de Atenção à Saúde.
Portas de Entrada da Saúde.
Serviços Especiais de Acesso Aberto.
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a. (

c.

d.

e.

) Exclusivamente com recursos do orçamento
da seguridade social, da União.
( X ) Com recursos do orçamento da seguridade
social, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, além de outras
fontes.
( ) Com recursos do orçamento da seguridade
social, apenas da União, dos Estados e do
Distrito Federal, além de outras fontes.
( ) Apenas com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
( ) Com recursos do orçamento da seguridade
social, apenas dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, além de outras fontes.

14. Com base na Lei 8.142/90, que dispõe sobre a
participação da comunidade na gestão do Sistema
Único de Saúde (SUS), indique a instância colegiada
que se reunirá a cada quatro anos, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis correspondentes.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Comitê de Saúde.
Conselho de Saúde.
Seminário da Saúde.
Conferência de Saúde.
Ministério da Saúde.

15. Nos termos do Decreto 7.508/11, que dispõe
sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS),
o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a
articulação interfederativa, a Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais (RENAME), que compreende
a seleção e a padronização de medicamentos indicados
para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito
do SUS, será atualizada, consolidada e publicada a cada:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

2 anos.
ano.
2 meses.
3 meses.
6 meses.
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Conhecimentos Específicos
16. Em relação às partes anatômicas de um dente, é
correto afirmar:
a. ( ) A dentina é o tecido mais resistente e também
o mais mineralizado do corpo humano.
b. ( ) O esmalte dentário é responsável pela sensibilidade, nutrição e formação do dente.
c. ( ) O ligamento periodontal é responsável pela
formação do esmalte dentário.
d. ( X ) O esmalte dentário é o tecido mais resistente
e também o mais mineralizado do corpo
humano.
e. ( ) A polpa dentária é a estrutura externa do
dente que se liga ao osso através dos ligamentos periodontais.

17. São partes anatômicas da coroa de um elemento
dental:
a. ( X ) Cúspide, sulco principal, sulco secundário,
ponte de esmalte e cíngulo.
b. ( ) Polpa, sulco secundário, ponte de esmalte e
cíngulo.
c. ( ) Ligamento periodontal, cúspide, ponte de
esmalte e cíngulo.
d. ( ) Polpa, ligamento periodontal, sulco secundário, ponte de esmalte.
e. ( ) Sulco secundário, periósteo, ponte de esmalte
e cíngulo.

18. Assinale a alternativa que indica corretamente a
ciência que estuda a adaptação do homem ao trabalho e vice-versa.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

filosofia
fisioterapia
paleontologia
ergonomia
sociologia

(15 questões)

19. Analise o texto abaixo:
Em relação à primeira dentição, ela é também denominada de dentição              e é
formada por     elementos dentários.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

permanente • 20
permanente • 32
decídua ou de leite • 20
decídua ou de leite • 32
permanente ou de leite • 20

20. No exercício da profissão odontológica, uma série
de doenças infecciosas pode ser transmitida para
pacientes e profissionais, pelo contato direto e ou
indireto.
Contato direto são aqueles provenientes:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

das lesões, dos aerossóis ou da saliva.
das lesões, do sangue ou da saliva.
do sangue ou dos objetos contaminados.
dos objetos contaminados e dos aerossóis.
dos objetos contaminados, do sangue ou da
saliva.

21. Assinale a alternativa que indica corretamente a
linha de frente de defesa contra o biofilme dental e a
gengivite.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

escovação
medicação tópica
medicação sistêmica
bochechos com água
educação em procedimentos preventivos

Página 7

Secretaria Municipal de Educação/Secretaria Municipal de Administração

22. O cirurgião-dentista e a sua equipe podem
desempenhar um papel importante não só no tratamento global das pessoas com HIV/AIDS, mas também como agentes de informação e orientação para a
comunidade.

24. Em relação à anatomia do elemento dentário, é
correto afirmar:
1. O ponto de contato é a relação de contato
entre dois dentes contínuos do mesmo arco,
através das suas faces proximais.
2. Superfície mesial é a face da coroa dentária
voltada para a linha média.
3. Superfície palatina é a superfície da coroa
dentária voltada para o vestíbulo da boca.
4. O ponto de contato é a relação de contato
entre os dentes, através das suas faces
oclusais.

Nesse sentido, são funções de competência do cirurgião-dentista e da sua equipe:
1. Garantir o atendimento dentro das normas de
biossegurança preconizadas.
2. Orientar e encaminhar o paciente ao serviço
de saúde, em caso de suspeita diagnóstica de
infecção pelo HIV/AIDS.
3. Garantir a continuidade dos procedimentos
de rotina odontológica.
4. Incorporar ao seu cotidiano as ações de prevenção e solidariedade entre os seus principais procedimentos terapêuticos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

23. Assinale a alternativa correta relativa às aplicações tópicas com fluoreto de sódio a 2%.
a. ( ) Não requer a limpeza prévia dos dentes para a
sua aplicação.
b. ( X ) Quimicamente estável, possui gosto aceitável
e não irrita a gengiva.
c. ( ) Fisicamente estável, possui gosto aceitável e
não irrita a gengiva.
d. ( ) Apesar do seu baixo custo operacional, a sua
aplicação necessita de isolamento absoluto.
e. ( ) As suas aplicações devem ser feitas num intervalo superior a seis meses para evitar a formação de manchas escuras sobre a superfície do
esmalte dentário.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

25. Em relação aos métodos para avaliar a eficiência do
processo de esterilização, assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Os testes químicos são realizados por intermédios de tiras de papel impregnadas com
esporos.
( ) Os testes biológicos são realizados por intermédio de tiras de papel impregnadas com
tinta que altera a coloração quando exposta
ao ambiente.
( ) Os testes químicos são realizados por intermédio de tiras de metal que alteram a coloração
quando expostas à temperatura ambiente.
( ) Os testes biológicos são realizados por intermédio de tiras metálicas impregnadas de
microrganismos patogênicos.
( X ) Os testes químicos são realizados por intermédio de tiras de papel impregnadas com tinta
termocrômica que altera a coloração quando
exposta à temperatura por tempo suficiente.
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26. Analise o texto abaixo:
“O                 apresenta-se
como agente determinante de cárie dentária e periodontopatias, as quais se caracterizam como o principal
problema no âmbito de odontologia sanitária”.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

profissional
biofilme dental
processo inflamatório crônico
sangramento gengival
fluido gengival

27. São instrumentais para o exame clínico
odontológico:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

espelho, sonda exploratória e bisturi.
espelho, pote dappen e pinça para algodão.
espelho, sonda exploratória e seringa carpule.
espelho, sonda exploratória e pinça para
algodão.
e. ( ) agulhas, sonda exploratória e pinça para
algodão.

29. É correto afirmar em relação ao isolamento absoluto do campo operatório:
a. (

b.

c.

d.

e.

30. Analise os itens abaixo sobre as resinas compostas:
1. Podem ser quimicamente ou fisicamente
ativadas.
2. As resinas compostas quimicamente ativadas são constituídas de duas pastas (base e
catalisadora).
3. Para a manipulação das resinas compostas
quimicamente ativadas é recomendável o uso
de espátulas de madeira.
4. As resinas fisicamente ativadas ou fotopolimerizáveis se apresentam sob a forma de
pasta única e são catalisadas pela ação de luz
halógena.

28. Em relação às pinças hemostáticas, é correto
afirmar:
1. Elas são indicadas para separar o periósteo do
osso.
2. Elas são utilizadas para controlar uma
hemorragia.
3. Elas também são utilizadas para remover tecidos de granulação dos alvéolos dentários.
4. Elas são denominadas de pinças goiva ou
alveolótomo.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

) Para o isolamento do campo operatório
são necessários diques de borracha, porta-amálgama, grampos de isolamento, pinças
de Brewer e perfurador de Ainsworth.
( ) Para o isolamento do campo operatório são
necessários diques de borracha, porta-dique,
grampos de isolamento e pinças de algodão e
pinças dente de rato.
( X ) Para o isolamento do campo operatório são
necessários diques de borracha, porta-dique
(arco), grampos de isolamento, pinças de
Brewer e perfurador de Ainsworth.
( ) Para o isolamento do campo operatório são
necessários potes dappen, porta-algodão,
grampos de isolamento e pinças goiva para a
colocação dos grampos na cavidade.
( ) Para o isolamento do campo operatório são
necessários apenas o porta-dique e os grampos de isolamento.

Assinale a alternativa que indica que todas as afirmativas corretas:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
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